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   احلمـد                                                     الّتونسّية اجلمهوريّة

  جملـس املنافـسة

  اجللسة العاّمة 

جلسدالقطاع:    مواد التجميل والعناية 

  

  162588الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2016 ماي 26بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،

لس حتت بكتابة رّسماملبعد اإلّطالع على مكتوب وزير التجارة       عدد ا
تركيز  عملّية حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2016فيفري  15 بتاريخ162580

دولية متعّلقة بعملية دمج بني الفروع التابعة لكّل من شركيت كويت وشركة بروكتار أند قامبل 
عادة  2015سبتمرب  15 املؤرخ يف 2015لسنة  36طبقا ألحكام القانون عدد ،  واملتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
 2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق 

واملتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتتيبّية.   إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 



2 
 

واملتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونّية جللسة يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2016 ماي 26اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

وإىل  الكتايب هايف تالوة تقرير بثينة األديب  ةالسّيد ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  . مالحظات املقّرر العام السّيد البحري القابسي

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

   شارةــاالستمحتوى:  

د املزيو من شركة احملاماة مزيو كناين وخليف   11بتاريخ توىل األستاذ احملامي غازي ز
بعملية تركيز دولية متعّلقة بعملية دمج بني الفروع التابعة عالم وزير التجارة إ 2016 فيفري

لكّل من شركيت كويت وشركة بروكتار أند قامبل اعتبارا لتأثري هذه العملّية على السوق 
جلس لسنة  36طبقا ألحكام القانون عدد ، دالوطنّية لتوزيع منتوجات التجميل والعناية 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15 املؤرخ يف 2015   واملتعّلق 
ئق الّتالية :   وقد أظرفت مبلف اإلستشارة الو

اّتفاقية اإلندماج املربمة بني الشركات العاملية األّم والشركات الفرع التابعة هلا (شركة قرين  .1
) بتاريخ  ،2015 جويلية 9 وقالري

لسوق الوطنّية،قم املعامالت الّسوقية ور  صمذّكرة تفسريية تتعّلق بتحديد احلصّ  .2   احملقق 
 مذّكرة توضيحية للنتائج املرتقبة لعملية اإلندماج،  .3
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قائمة يف املسّريين للشركات الفرع الّتابعة للشركات العاملية املمضية على اّتفاقية  .4
  اإلندماج،

ت املالية  .5 معة املواز  ا
ت .6   تقارير مراقيب احلسا
  

  اإلجراءات:  
د املزيو مكتب األستاذ احملامي مراسلةّمتت  - لطلب   2016فيفري  19بتاريخ  غازي ز

لنظر لطريف عملية  جلسد الراجعة  معطيات حول طرق توزيع مواد التجميل والعناية 
  الرتكيز.

د املزيو مكتب األستاذ احملامي ّمتت مراسلة - للّرد على   2016مارس  8بتاريخ  غازي ز
لسوق املعطيات  لس و املتعّلقة برقم املعامالت احملقق من قبل شركة بروكتار  اليت حبوزة ا

  الوطنية.

 رّد األستاذ غازي املزيو  
مارس  24املرسم بكتابة جملس املنافسة بتاريخ  األستاذ غازي املزيو ورد يف تقرير ردّ 

  خلصوص ما يلي: 2016

املقّدم من شركة  141362عدد  مللف القضائيأّن جمموعة املعطيات املضمنة  -
ملنتوجات  أنرتكومسيتيك ضّد شركة بروكتار أند قامبل وحتديدا بتقرير اخلبري ال عالقة هلا 
موضوع عملية الرتكيز، ذلك أّن االختبار يتضمن معطيات مالية تتعلق بتوزيع مواد 

 ن املنتوجات موضوع عملية الرتكيز تتمثل يف مواد التجميل.النظافة والتنظيف يف حني أ
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أّن مجيع املعلومات اليت وردت يف تقرير اخلبري طارق السويسي خمالفة للحقيقة والواقع و  -
ال ميكن اعتمادها خاّصة وأّن هذا التقرير فاقد لكل حجية قانونية مبوجب حكم قضائي 

ائي. ( قرار صادر عن حمكمة التعقيب  ).2016فيفري  9بتاريخ  ت و
 تقدمي عام لعملّية الرتكيز 

 أطراف عملّية الرتكيز -1

  Cotyشركة كويت *

ا إىل  ةشركة رائدشركة كويت هي  مليار  4.4يف جمال التجميل حيث وصل صايف عائدا
ايةدوالر أمريكي  ريس عام 2015 يف  سست يف  ، شركة 1904. وتعترب "كويت" اليت 

من العطور الشهرية جمموعة متخصصة حصرًا يف مستحضرات التجميل، وهلا 
لبشرة واجلسم تباع يف أكثر من   130ومستحضرات التجميل امللونة ومنتجات العناية 

أديداس" و"كالفن  : "مثلعالمات جتارية عاملّية   وهي تشتهر لشراكتها معبلداً. 

كالين" و"كلوي" و"دافيدوف" و"مارك جاكوبس" و"أو يب آي" و"فيلوسويف" 

  ."و"بالي بوي" و"رمييل" و"سايل هانسن

  Filiale GREENقرينشركة * 

ل أوبرياينشزس ومتتلك هذه األخرية نسبة  سيو متثل شركة قرين فرع لشركة كويت أنرت
  من أسهمها.  100%

وهي الفرع املعين   GREEN ACQUISITION SUBوتتمثل تسميتها التجارية يف شركة 
  بعملية الدمج موضوع امللف الراهن. 

ل أوبرياينشزس  شركة بروكاتر أند قامبل* سيو    Procter and Gambleأنرت
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لصناعة املواد االستهالكية  تعد أكرب شركة،  1837معا سست أمريكية شركة
تنوعة منتوجات م الشركةتصنع ، حاليا على صناعة الصابونيف البداية ركزت الشركة .العامل يف
ا. ريتطو على ستمرار تعمل و    منتوجا

 جند: الشركة املعروفةن منتوجات م

، صحية للنساءحفاظات   اولويز، للمواليد مربز :الطفل واألسرةمنتوجات  -

  .معجون لألسنان كريست

ل،مسحوق غسيل تـَْيد :املنظفات -   بونكس مسحوق غسيل ،مسحوق غسيل آر

ل إسنسز ، نتني :شامبومنتجات  -  بريت بالس ، هيد آند شولدرز ، هري

  .منتجات براونو  كرمي أوليه: مواد التجميل -

  

  
  

 متعّددة منتوجات توزع بروكاتر أند قامبل وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن شركة 

فإّن دراسة امللف تقتصر على املنتوجات موضوع  ويف إطار امللف الراهن لسوق التونسّية 

جلسد.عملية الرتكيز و املتمثلة يف مواد التجميل   ومواد العناية 
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 GALLERIA * شركة قالري 

ل أوبرياينشزس بروكاتر أند قامبل هي فرع من فروع شركة سيو ذا  أنرت واألنشطة اخلاّصة 
 )activités cibles(الفرع هي األنشطة املعنّية بعملّية الدمج 

  عملّية الرتكيز  -2

كتار أند قامبل يف جمال العناية و تتمثل عملّية الرتكيز يف استحواذ حصة كبرية من أنشطة بر 
  لشعر والتلوين ومواد التجميل من قبل شركة كويت.

وتستند الصفقة على اقرتاح من "كويت" يثّمن قسم أعمال التجميل اخلاص بشركة "يب آند 
  مليار دوالر أمريكي. 12.5جي" بقيمة حوايل 

 (Green Acquisition يف عملية دمج فرع لشركة كويت (شركة وتتجسد عملية االستحواذ 

  املالكة لألنشطة موضوع عملية الرتكيز. )Galleria(شركة مع فرع لشركة بروكتار أند قامبل 

 %52من الشركات املندجمة من قبل كويت وامتالك  %100 وينجر عن عملية الدمج متلك

  .GALLERIAمن رأس مال شركة كويت من قبل شركاء شركة 

  

   اهلدف مع عملّية الرتكيز -3

قل ينجر عن عملية  الرتكيز دمج التكاليف وهو ما ميكن من تقدمي أفضل املنتوجات 
األسعار للحرفاء، كما متكن  عملية الرتكيز من إشعاع شركة كويت يف السوق التونسّية ونيل 

.   أسواق خارج أورو
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و  وعلى إثر هذه العملّية تتمكن شركة كويت من حتسني متوقعها على مستوى السوق الدولية
 يف هذه السوق احلصص السوقية األهم إىل جانب الشركات صاحبةموقع متقدم من احتالل 

لرسم  Estée LAUDERو  l’Oréal من شركيتواملتمثّلة يف كّل  وذلك وفقا ملا هو مبّني 
  التايل:

  

  

  

  

 دراسة السوق 
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ومستحضرات تتعّلق الّسوق املرجعّية اخلاّصة مبشروع الرتكيز الراهن بسوق مواد التجميل 
لشعر واملنتوجات املزيلة  جلسد واملتفرعة بدورها إىل سوق العطور، سوق مواد العناية  العناية 

  للرائحة و مستحضرات التجميل.

  من حيث العرض
  ينبع العرض داخل هذه السوق من اإلنتاج احمللي وكذلك من التوريد.

جلسد  بغياب حواجز قانونية تعيق الدخول هلا تتميز سوق إنتاج مواد التجميل والعناية 
لنشاط ا تعتمد على آلية التصريح  ّ الستثمار. اعتبارا وأ   لدى الوكالة الوطنية للنهوض 

ضمن  ومواد التجميل واملواد الشبه صيدلية ومواد للصيانة اجلسدية العطورصناعة تصنف و 

نسحب عليها مجلة من وتاألنشطة اخلاضعة ألحكام جملة التشجيع على االستثمارات 
  جلة التشجيع على االستثمار.مب املنصوص عليهامتيازات اال

  على مستوى اإلنتاج -
ت التصنيف املعتمدة وطنيا من املعهد الوطين لإلحصاء تصنف منتوجات التجميل  وفقا لبيا

جلسد ضمن املنتوجات شبة كميائية " لرجوع لدراسة la parachimieومنتوجات العناية  "و
لصناعة خالل سنة  حول قطاع املواد الكيميائية ، فإّن عدد  2014منجزة من وكالة النهوض 

 124الشركات الناشطة يف جمال إنتاج املنتوجات شبة كيمائية ومن بينها مواد التجميل يقدر ب
  شركة مصدرة كليا: 15منها   شركة

  

                                  

  عدد العاملني
  

  األنشطة  عدد الشركات
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جلسد نذكر :   ومن بني الشركات الناشطة يف جمال إنتاج مواد التجميل والعناية 

   Satemشركة ستام  -  

 Prestigeشركة  -
- MEDA HYGIENE 
- kosmetika  
ال -  خمرب 
- SOBEAUPA 
- Fleurs de Tunisie 
  

 

املنتوجات الشبة كيماوئية ومن بينها منتوجات التجميل والعناية ووفقا لنفس الدراسة تساهم 
جلدول التايل:   جلسد يف دعم نشاط التصدير كما هو مبني 

  تطور الصادرات
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  الوحدة: مليون دينار تونسي

  على مستوى التوريد -
جلسد إىل املراقبة  حكام عند التوريد ختضع منتوجات التجميل ومواد العناية  وفقا ملا جاء 

اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف املنقح لقرار وزير  2005سبتمرب  15املؤرخ يف  التجارةقرار وزير 

  .1994أوت  30

كما تتدخل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وفقا لقرار وزير الصحة  
ويف ما يلي قائمة يف أهّم الشركات  يف مراقبة هذه املنتوجات 2002جانفي 15املؤرخ يف 

  .املوردة ملثل هذه املنتوجات
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ل  سيو املزود املستقل لألحباث   Euromonitor internationalاملصدر: الشركة العاملّية أورومونيتور انرت

ملنتجات واخلدمات يف مجيع أحناء   العامل املتعّلقة 

  على مستوى التوزيع -
من تطبيق أحكام  اآلي اإعفاء 20101جويلية  28أسند قرار وزير التجارة املؤرخ يف 

 من قانون األسعار واملنافسة يف كل ما خيص  عقود التوزيع حتت التسمية األصلّية 6الفصل 
 املتعّلقة بكل العالمات الوطنية يف خمتلف القطاعات االقتصادية وللعالمات األجنبية 

والصحة  مواد التجميلبقطاع العطور و  الناشطة يف قطاعات اقتصادية حمّددة من بينها

                                                            
من  6االستغالل حتت التسمية األصلية ترخيصا آليا على معىن الفصل يتعلق مبنح بعض عقود  2010جويلية  28رار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ يف ق 1

ملنافسة واألسعار 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64القانون عدد    .املتعلق 



13 
 

لتايل من تسهيل توزيع  اجلسدية  أجنبية داخل السوق الوطنية وتدعيم املنافسة  عالماتو
  .داخلها

جلسد هي  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن مسالك توزيع مواد التجميل والعناية 
متعّددة فنجد مسالك التوزيع العصرية كاملساحات الكربى ، مساحات البيع املتخصصة يف 

  مواد التجميل، الصيدليات ...بيع 

ويشكو هذا القطاع من تفاقم ظاهرة التجارة املوازية اليت ختتص يف بيع مواد مهربة ال تتوفر 
  فيها الشروط الصحية.

  :خصائص السوق من حيث الطلب-

لبشرة من كّل الفئات العمرية أطفال وشباب  ينبع الطلب على مواد التجميل والعناية 
ث والذكور على حّد السواء.وكهول وأيضا من ا   إل

شجع على استهالك  20162وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن قانون املالية لسنة  
هذا الصنف من املنتوجات من خالل إلغاء  معلوم االستهالك املوظف على هذا الصنف 

 من املنتوجات املوردة.

 

لرجوع إىل    العتماد على  TBC Partnersمكتب الدراسات من ت ز أجن 3دراسةنتائج و
ت والبالغ عددهم عينة من إىل استمارة الكرتونية أرسلت   5120 مشرتكي شبكة األنرت

ت   أفضت إىل ما يلي: ، فإّن أهّم نتائج هذه الدراسةمشرتك بشبكة األنرت

                                                            
من قانون المالیة المتعلّق  44الفصل  ، 2016یتعلق بقانون المالیة لسنة  2015دیسمبر  25مؤرخ في  2015لسنة  53ن عدد قانو 2

  على منتوجات التجمیل والزینة.  1988والموظف منذ سنة   10 %تولى إلغاء معلوم االستھالك المقدّر ب بالمعلوم على االستھالك
3 Etude de marché «Les produits cosmétiques en Tunisie», Octobre 2010 bureau des études TBC Partners 
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من العينة اليت شاركت يف تعمري االستمارة أكّدت على استهالكها هذا الصنف من   87% -
عدم إقباهلا على استهالك  % 13املنتوجات، فيما أفادت النسبة املتبقّية واملقدرة ب 

  منتوجات مماثلة.

 

 %64كما بينت نتائج هذه الدراسة أّن أهّم املنتوجات املستهلكة من النساء بنسبة
جلسد كالعطور ومزيل الرائحة ومواد العناية تتضمن املوا د األساسية للتجميل والعناية 

  لبشرة.
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لرجال فإّن نتائج الدراسة بينت وأّن الطلب على منتوجات  ويف ما يتعّلق 
التجميل لدى الرجال مل يعد يقتصر فقط على منتوجات احلالقة ومزيل العرق بل 

لبشرة أصبحت أيضا تشكل منتوجات يقدم على طلبها أّن منتوجات العناية 
  الرجال.

جلسد   لنسبة للرجال نسبة استهالك منتوجات التجميل والعناية 

  
  

 

يتعّلق بتباين نسبة اقتناء منتوجات التجميل وفقا ملسالك التوزيع، فإّن نتائج ما ويف 
بني خمتلف مسالك التوزيع مع نسبة إقبال مرتفعة على اقتناء هذه  الدراسة بينت تقار

  املنتوجات من املساحات املختصة وكذلك من املغازات الكربى.
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ت الطبيعية ميثالن أهم و  وفقا لنتائج هذه الدراسة، فإّن العالمة التجارية و املكو

  . املنتوجاتهذا الصنف من املعايري املعتمدة يف اختيار 
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 :التحليل القانوين لعملّية الرتكيز 
  

ما يتعّلق  مبدى خضوع عملّيات الرتكيز اإلقتصادي  املربمة بني شركات  يف:  أّوال

لسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون املنافسة   عاملّية غري منتصبة 

على أنّه : "يعّد إعادة تنظيم املنافسة واألسعار من قانون  7 تنّص أحكام الفصل
شكله ينجّر عنه نقل كّل أو جزء من تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان 

ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة 
أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى 

  . بصفة مباشرة أو غري مباشرة"

عاله وأّن املشرع مل  يفّرق يف ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أ
إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز اإلقتصادي بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت 
هذه املؤسسات متواجدة داخل أو خارج السوق الوطنّية بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع 

لتجارة  ثري هذعملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكلف  ه العملّية على التوازن على مدى 

وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفقرة الثانية من الفصل سالف  العام للسوق الوطنّية

ا خلق كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي جيب عرض " : الذكر من أنّه ّ من شأ

ّلف أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة الوزير املك

  " .لتجارة
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منه  7وتبعا ملا تقّدم فإّن أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل 
لسوق  تنسحب على عملية الرتكيز الرّاهنة املربمة بني شركات أجنبّية عاملّية غري منتصبة 

ثري هذه العملّية على السوق الوطنّية لتوزيع منتوجات التجميل والعناية  عتبار  الوطنّية 
  جلسد.

لتجارة :يف نيا   ما يتعّلق خبضوع عملّية الرتكيز الّراهنة إىل رقابة الوزير املكلف 
  

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  أن  7الفصل من   2تلزم أحكام الفقرة 
لتجارة كل مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي من  يعرض على موافقة الوزير املكّلف 
ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها بعد توّفر أحد  شأ

  الشرطني الّتاليني: 

خالل  املؤسسات املعنّية جمتمعةلشرط يف جتاوز نصيب : يتمّثل هذا االشرط األّول 

من جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات  %30الثالث سنوات املالية األخرية نسبة 
لسوق الداخلّية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة.   األخرى املنجزة 

: ويتعّلق بتخّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات على الشرط الثّاين
ديسمرب  12املؤرخ يف  2005 لسنة 3238السوق الّداخلية مبلغا معّينا، ضبطه األمر عدد 

  ).20.000.000بعشرين مليون دينار ( 2005
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لسوق  لنظر وأّن األطراف املعنّية بعملية الرتكيز غري منتصبة  مالحظة: 

الوطنّية، فإّن التثبت من توفر الشرطني املشار إليهما أعاله يقتضي حتديد األطراف 

لسوق ا لوطنية وتتمثل هذه األطراف يف شركات االقتصادية املتعاملة معها والناشطة 

لسوق التونسّية .    التوزيع اليت تتوىل توزيع منتوجات كّل من شركة كويت وبروكتار 

  

لشرط اخلاّص برقم املعامالت احملقق من األطراف االقتصادية  -1 يف ما يتعّلق 

طراف عملّية الرتكيز   ذات العالقة 

  املتعاملة مع شركة كويتلسوق الوطنية و االقتصادية الناشطة األطراف 

لّسوق املوزع ون 
  التونسّية

الرقم اجلبائي 
  للموزع

نوعّية العقد 
  املربم

املنتوجات 
  املوردة

التبنيد الديواين للمنتوج 
  املورد

ULYSSE v132298 غري كتايب  

العطور، كرمية 
اجلسم، مزيل 

الرائحة، كرمي بعد 
  احلالقة

  NGPالعطور 
33030090925 

  كرمية للجسم 
NGP  

3304990038 
 

  مزيل الرائحة
NGP  

33072000009 
 

 كرمي بعد احلالقة
NGP  

33071000901 
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SATEM  0433772
w 

عطور، مزيل   حصري
الرائحة، مواد 
لبشرة،  عناية 
صابون و صابون 
سائل ، مواد 
جتميل: للعني 

الشفاه، سائل و 
استحمام ، 
شامبو و مواد 
للعناية بفورة 

، منتوج ما الرأس 
  بعد احلالقة

  NGPعطور 
3303  

  كرمية للجسم 
NGP  
3304  

  مزيل الرائحة
NGP  
3307  

  NGP شامبو
3305  
  NGPصابون 
3401  

 
  
  
  

SOCOPAR  100872c  

مواد التجميل،   حصري
العطور، مزيل 
الرائحة، سائل 

  االستحمام

 NGP  مواد التجميل
 NGP  ، العطور3304
، مزيل 3303
 NGP 3307الرائحة

 ،سائل االستحمام
3704 NGP  

  

  

  

 

لسوق الوطنية واملتعاملة مع شركة بروكتار   أند قامبل األطراف االقتصادية الناشطة 
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لسوق املوزع ون 
  التونسّية

الرقم اجلبائي 
  للموزع

نوعّية العقد 
  املربم

املنتوجات 
  املوردة

التبنيد الديواين للمنتوج 
  املورد

Cosmetica 
international v923461  حصري  

مواد العطور، 
لشعر    العناية 

  NGPالعطور 
33030090 

لشعر  مواد العناية 
33059000 

  
 

SATEM  0433772w 
مواد العطور،   حصري

لشعر   العناية 

Argania 
distribution 0430106c 

مواد العطور،   حصري
لشعر   العناية 

  NGPالعطور 
33030090 

لشعر  مواد العناية 
33059000 

  

  

  رقم املعامالت احملقق بكل سوق مرجعّية

  سوق مواد التجميل

ميثل رقم املعامالت املنجز من قبل شركة كويت يف السوق التونسّية يف املّدة املرتاوحة بني 
مليون يورو أي ما يساوي  1.5من هذه الفئة من املنتوجات حوايل  2015و2014سنيت 
  لبنك املركزي. 2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  3.40

وميثل رقم املعامالت املنجز من قبل شركة بروكتار أند قامبل يف السوق التونسّية يف املّدة 
مليون دينار  1.4من هذه الفئة من املنتوجات حوايل  2015و 2014املرتاوحة بني سنيت 

 2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  2.82ما يساوي 
  لبنك املركزي.
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 العطور

ميثل رقم املعامالت املنجز من قبل شركة كويت يف السوق التونسّية يف املّدة املرتاوحة بني 
مليون يورو أي ما يساوي  0.7من هذه الفئة من املنتوجات حوايل  2015و2014سنيت 
  لبنك املركزي. 2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  1.58

ت املنجز من قبل شركة بروكتار أند قامبل يف السوق التونسّية يف املّدة وميثل رقم املعامال
مليون دوالر،  2.3من هذه الفئة من املنتوجات حوايل  2015و 2014املرتاوحة بني سنيت 

  .2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  4.64ما يساوي 

لشعر   العناية 

  شركة كويت ال تعمل يف هذا القطاع.جتدر اإلشارة إىل أّن 

ميثل رقم املعامالت املنجز من قبل شركة بروكتار أند قامبل يف السوق التونسّية يف املّدة 
مليون دوالر  1.6من هذه الفئة من املنتوجات حوايل  2015و 2014املرتاوحة بني سنيت 

  .2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  3.22ما يساوي 

  املواد املزيلة للرائحة

ميثل رقم املعامالت املنجز من قبل شركة كويت يف السوق التونسّية يف املّدة املرتاوحة بني 
مليون يورو ما يساوي  0.8من هذه الفئة من املنتوجات حوايل 2015و2014سنيت 
  .2016مارس  22مليون دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  1.81

وجتدر اإلشار يف هذا اخلصوص إىل أّن مبيعات شركة بروكتار أند قامبل يف هذا القطاع 
  ضيئلة جدا.
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  رقم املعامالت احملقق مبختلف األسواق املشار إليها أعاله

جتدر اإلشارة إىل أّن رقم املعامالت احملقق من قبل شركة كويت يف الّسوق التونسّية خالل 
مليون  6.453.255مليون يورو وهو ما يقابل  2.850.00يساوي  2014/2015سنة 

  .2016مارس  22يوم  دينار بناء على سعر الصرف املنشور

كما جتدر اإلشارة إىل أّن رقم املعامالت احملقق من قبل شركة بروكتار أند قامبل يف 
ما  وهو دوالر مليون 5.300.000 يساوي 2014/2015الّسوق التونسّية خالل سنة 

  .2016مارس  22يوم  بناء على سعر الصرف املنشور  دينار مليون 10.696.900 يقابل

ووفقا ملا تقّدم تكون مجلة أرقام املعامالت احملققة من قبل كويت وبروكتار أند قامبل يف 
 22دينار بناء على سعر الصرف املنشور يوم  17.150.245معادلة ل  2014/2015
  .2016مارس 

لنسبة للمنتوجات موضوع عملية  لتايل فإّن رقم احملقق من طرف املؤسسات املعنّية  و
  دينار. 20.000.000الرتكيز ال يتجاوز 

لسوق الوطنّية   رقم املعامالت احملقق 

رقم معامالت بروكتار أند   2014/2015
  قامبل

  شركة كويت

  10.696.900   
    دينار مليون

6.453.255  
  مليون دينار 

  

  يف ما يتعّلق بشرط احلصة السوقّية
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من  %30نسبة  ،يتمّثل هذا الشرط يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعة خالل سنة  
لسوق الداخلّية أوجزء منها  جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى املنجزة 

  ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة.

  

  

  

لسوق  الوطنّية تطّور احلصص السوقية للمنتوجات املروجة من شركة كويت 

نسبة احلصص   املنتوجات
  2011السوقّية يف 

نسبة احلصص 
  2012السوقّية يف 

نسبة احلصص 
  2013السوقّية يف 

  %0.3  %0.3 %      0.3  مواد التجميل
مواد التجميل 

  0.5%  0.4%  0.4%  لالستهالك الكبري

  2.4%  2.4%  2%  مزيل الرائحة
مزيل الرائحة 

  2.5%  2.5%  2.1%  لالستهالك الكبري

  0.5%  0.6%  0.6%  العطور
لالستهالك العطور 

  1.6%  1.6%  1.6%  الكبري

العطور للرجال 
  5.2%  5.1% %5  لالستهالك الكبري 

 %1.6 %1.6 %1.6  سائل لالستحمام
 2% 1.8%  1.7%سائل لالستحمام 
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ل   سيو املزود املستقل لألحباث املتعّلقة   Euromonitor internationalاملصدر: الشركة العاملّية أورومونيتور انرت

  ملنتجات واخلدمات يف مجيع أحناء العامل

  

لسوق  بروكتار أند قامبل تطّور احلصص السوقية للمنتوجات املروجة من شركة

 الوطنّية

السوقّية نسبة احلصص   املنتوجات
  2011يف 

نسبة احلصص السوقّية 
  2012يف 

نسبة احلصص السوقّية 
  2013يف 

  2.6%  2.5% 2.4%        مواد التجميل
مواد التجميل 

  0.9%  0.9%  0.9%  الفاخرة

مواد التجميل 
  لالستهالك الكبري

%1.7  %1.8  %1.9  

  العطور
%0.7  %0.7  %0.7  

  1.1%  1%  1%  الفاخرة العطور
 الفاخرة العطور
  0.3%  0.3%  0.3%  للرجال

الفاخرة العطور 
  10.4%  10.2% 9.9%  للنساء

مواد العناية 
 1.8% 2.1% 2.6%  لشعر الفاخرة

  لالستهالك الكبري 
موع  16,6% 16,3% 15,3%  ا
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مواد العناية 
لشعر الفاخرة 
  لالستهالك الكبري 

%4.2  %4.5 %4.7 

موع  24,4% 24% 23,7%  ا
ل  سيو املزود املستقل لألحباث   Euromonitor internationalاملصدر: الشركة العاملّية أورومونيتور انرت

ملنتجات واخلدمات يف مجيع أحناء   املتعّلقة 

  

معة لطريف عملية الرتكيز    احلصص السوقية  الوطنية ا

 

ووفقا 
ملا 

معة لطريف مشروع اإلندماج  تفوق نسبة  2013سنة يف تقّدم فإّن احلصص السوقية ا

جلسد 30% وهو ما جيعل عملية الرتكيز الراهنة  من سوق مواد التجميل والعناية 

لتجارة.   خاضعة ملوافقة الوزير املكلف 

  

  

  

  

 

  2013  2012  2011  السنوات 

احلصص 
معةالسوقّية    ا

39%  40.3%  41%  
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  ثري عملية الرتكيز على املنافسة  
مهّية الناشطني داخلها   جلسد كما سبق بيانه  تتمّيز السوق الوطنية ملواد التجميل والعناية 

ن فضال عن تطّور الطلب من خمتلف الفئات العمرية أطفال و ن واملوردو من حيث املنتج
ث .   وشباب وكهول ومن خمتلف األجناس ذكور وإ

رين إليها هذا فضال على أّن كما تتميز هذه السوق بغياب حواجز تعيق دخول مستثم
إلغاء معلوم االستهالك املوظف على املنتوجات املوردة ميكن من تنامي العرض داخلها 

لتايل من تدعيم املنافسة.   و

مبنح  واملتعّلق 2010جويلية  28ؤرخ يف املرار وزير التجارة والصناعات التقليدية قأّن كما 
من القانون  6ة ترخيصا آليا على معىن الفصل بعض عقود االستغالل حتت التسمية األصلي

ميكن من تدعيم املنافسة يف قطاع توزيع  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد 
لتايل  لصحة اجلسدية احلاملة لعالمات أجنبية و منتوجات التجميل والعطور ومواد العناية 

لسوق الوطنية بني تدعيممن    العالمات األجنبية. خمتلف املنافسة 

بعني لكل من شركيت كويت  إّن مشروع الرتكيز الراهن املتمثل يف عملية دمج بني فرعيني 
ا املروجة  لسوق الوطنية من خالل تطوير منتوجا وشركة قامبل هدفه تدعيم مكانة كويت 

لشعر واليت تعترب من أهّم  املواد املروجة من قبل لتشمل إىل جانب العطور مواد العناية 
  شركة بروكتار.

ووفقا ملا تقّدم فإّن مشروع الرتكيز يهم مواد غري تنافسية بل متكاملة غايته توفري منتوجات  
سعار تنافسّية.   متكاملة للصحة اجلسدية واجلمالية للمستهلك بتكاليف أقل و



28 
 

املنتجة حمليا إىل كما جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن تعّدد منتوجات التجميل 
جانب منتوجات التجميل املوردة حتت عالمات أجنبية جيعل من خمتلف األطراف الناشطة 
داخل هذه السوق يف منافسة حمتدمة ويف سعي دائم إىل جتديد وتنويع املنتوج حسب تطّور 
معة لكل من طريف عملية الرتكيز  الطلب ، هذا فضال على أّن احلصص السوقية غري ا

ألسواق املرجعّية املشار إليها أعاله تؤكد حّدة املنافسة وتعكس أيضا رغبة واخل اّصة 
أطراف الرتكيز على ضرورة توحيد اجلهود للمحافظة على نصيبهم من السوق يف ظل توفر  
منتوج وطين متكن من التموقع وجلب املستهلكني بفضل جودته وأسعاره التفاضلية  

ال ومنتوجات     kolsiواملنتوجات املروجة حتت العالمة الوطنية  lellaكمنتوجات خمرب 

  كما أّن عملية الرتكيز الراهنة قد حظيت مبوافقة سلطات املنافسة يف العديد من البلدان :

  

  

  

  

  

  

  

  ريخ املوافقة  البالد
  2016فيفري  11  تركيا

  2016مارس  24  الصني
ت املتحّدة األمريكية   2015ديسمرب  23  الوال

  2016مارس  1  اسرتاليا
  2016فيفري  24  كندا

  2015ديسمرب  23  كولومبيا
  2016مارس  8  جنوب افريقيا 

  2016مارس  28  املكسيك
  2016فيفري  16  االحتاد األورويب
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 2016 ماي 16وصدر هذا الرّأي عن الّجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
  برئاسة السّيد الحبيب جاء با وعضويّة السّيدات والّسادة سلوى بن والي

و  وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد   وماجدة بن جعفر  
  .السماتيوأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل  ي  لغامشكري الم

  

        الرئيــس                                                                
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